
Az ad"enl a karacsonyra valo el6ke-
~zulel ideje. A hajnali haran,l!szo rora-
I&ra (Oraadi) hivta a hivekel. Sok csa-
l;.1d1>i111 a .l!;Yerekeknek is a szul6kkel
keltell lart.aniuk. A lerfiak indulas
t'loll t'~Y poharka palinkal iltak. A
modosabb j.!azdak a kantornak is vit-
lek t'1!~' u"ee ,.Oraadischnops"-ot,
Szt'l1t !:3orbala l1apjan -december4-en
-11,1 ,."laki harom l!;Yumolcsfavessz6t
!()rl ..~ ,izbe tette. az me,gtudhatta,
'llll"t'n t"" "arhato. Ha a ..Barbara
Z.,"t':l!.. ;lZ ejfeli mise elott kihajtott.
"kkor b6seges ,IlVumolcstemlesre le-
l1elell szamitani. Ezen a napon a gye-
r.'kek ,iragcs('repbe buzal velettek.
1101.,~' karacsonyra kizolduljOn. es le-
~v('n mil enni Jezuska szamaranak.
Karacson napjan mecsest egettek a
zsl'n.ge zoldben. A I!yerekek regen is
na'lV°n ,'artak a Mikulast. A szazad-
lordulon a ..Nigloo" me~ baranyb6ros.
,ilarcos. lancot c:sorget6. ijeszt6 alak
"oIl. Kes6bb szelidult piros kopenyes
\1ikulassa. aki nem feledkezik meg a
"zologad6 .l?;Yerekekrol. A 1>uzg6bbak
rlZ l'stllmadsa,l!ot me~ me,g is toldottak
t'~~' miatvankkal. Otodiken este a ci-
p6ket. kiscsizmakat .I!ondosan kisu-
'"1ckol,'a ,-u ab!akba lettek. Reg,gel
,'ot'SStc"L!t'I. almal. di61. virgacsol talal-
:ak bennt'. :\ m6dosabb csaladoknal
Ilem "olt ritkasa~ a csokolade Miku-
l,\~. 11arancs. datol~'a sem. Meizinger
Tt'rikt' nenl meselte. ho!ZV e,!ZV alka-
lommal hozzajuk IS bekopogtatott a
\1ikulas es kiser6je. a Krampusz, A
kislany ugy me,gijedt. ho~ az agy ala
bujt. es ki semjott addig. ami,g el nem
mentek. December 8-a Szuz Maria
szt'pIOlt'I(,11 fogantatasanak napja. Ez

szokas a mull szazad vegerol eredt. es
a szallas kereso Szent Csalad emleket
idezi. Egy-egy csoport kilenc tagb61
allt. mindennap masikuk csaladjahoz
mentek. A sorrendet szamhuzassal al-
lapitottak meg. A csoportvezeto asz-
szony orizte a Szent Csalad kepet.
amit kendobe csavarva a szive tajan
hordott. Az asszonyok a soron kovet-
kez() haznal bebocsatast kertek. Bevo-
/1ultak a szobaba. a kepet a hat I oltar-
ra helyeztek. es kezdetet vette az ajta-
tossag. amin a rokonok es a szomsze-
dok is reszt vettek. Az imadsagok meg-
hatarozott sorrendben kovettek egy-
mast. Egy Odvozlei!,y. kilenc miatyank.
(Harom a Szent Csaladhoz. harom ke-
11,yelemert. harom isteni aldasert.) Egy
IQre!6i lilania vagy az olvas6 (r6zsafO-
zer). Maria-enekek. egy miatyank a
me,ghalt rokonokert. Akinel az utols6
napon ott maradt a szentkep. oda feb-
ruar 2-ai,g mind en szombaton vissza-
jartak imadkozni. Csoportvezeto asz-
szonv volt Prach J6zsefne szOletett
Schwizer Zsuzsanna ( 1956- ban meg-
halt). Az () tulajdonaban volt a szent-
kep is. amit sokaig a menye. Prachne
Richter Maria orzott. Felkerestem Ma-
ria nenit. nemreg toltotte be a 94.
eletevet. es j6 egeszsegnek orvend.
Emlekezett a kepre. ami a Sziizanyat

"

Budaors vallasos elete peldaul szol-
gal hat azegesz kornyeknek-olvas-
hatjuk egy 1933-ban megjelent
gyujtemenyben. A munka mellett
alland6an ott van a vallas magasz-
tos vilaga, amely felemeli az embert
a hetkoznapisagb61. A gyujtemeny
szerz6je mar akkor azon kesergett,
hogy nagyon sok szokas, hiedelem
-babona -marcsakazoregekemle-
kezeteben el. "A sirba szallnak, el-
tunnek ezek az utols6 maradvanyok
is... Az egyre er6sbod6 varosi befo-
Iyas hatasara a nepszokasok las-
san kihalnak." Utanajartunk, ho-
gyan emlekeznek a mai hetven-
nyolcvan-kilencven evesek a regi
adventekre.

a nap Budaorson osszefon6dik Wend-
ler Ferenc. a k6hegyi remete tOrtenete-
vel. Rala majd egy masik alkalommal
olvashatnak b6vebben lapunkban.
Szent Luca napjahoz-december 13.-
szamos nepszokas fuz6dik orszag-
szerte. BudaorsOn feltek a titokzatos
..Lucianacht"'-t61. mindenki igyeke-
zett. hogy az esti harangsz6ra otthon
legyen. A gyerekeket figyelmeztettek.
hogy Luca este vegigjalja az utcakat
(Lucia keit rum"), es jaj annak. akik
veletleniil kint tala!. Ezen a napon a
boszorkanyok is el6jOttek. t61iik meg a
feln6ttek is feltek. Vedekezeskeppen
lapatra parazsat. arra tomjent tettek.
es az ,.Atya. a Fill es a Szentlelek"
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neveben kifOstoltek a szobat. a kony-
hat. az istal16l es a pad last is. E~ves
hazaknal az istal16 falara forr6 zsirl
ontottek. hof!;Y megegessek az 011 6lal-
kod6 boszorkanyokat. December 2 I -f:
Szent Tamas napja. A szerelmi babo-
nak kozOl nem az 6lomontes. gomb6c-
f6zes a legregebbi Budaorson. Hajda-
nan ezen a napon a lanyok me~ru~dal-
tak az agy labat. Elmondtak egy versi-
keto es abban a me1?,J!y6z6desben alud-
tak. hogy almukban megalmodjak a
jovend6belijOket. Ha Szent Tamas es-
tejen egy lany bevitt a lakasba egy 01
fat. es a fahasabok paras szamuak
voltak. akkor biztos lehetett abban.
hogy a kovetkezo evben ferjhez fog
menni. Karacsony elott ef!;Y-kel hettel
betlehemes ,l,{Yerekek jartak a falul.
Szivesen lattak 6ket mindenutt. merl
karacsonyi hangulatot hoztak. Maria
fejet fatyol boritotta. oleben kis jaszolt
tartott. Szent J6zsef kezeben bot. az
angyalok fejen fenyes papirkorona
vagy -csillag volt. Miel6tt a hazha be-
leptek. csengettek. Elmondtak a kara-
csonnyal kapcsolatos mond6kajukat.
Ezutan a hazbeli gyerekeknek imad-
kozniuk kellett. Majd az an,gyalok
cukrot. di6t ~uritottak az asztalra.
amit a f!;Yerekek megpr6ballak ~Ikap-
ni. Ehhez kel16 ugyesse~re volt szuk-
seg. mert kozben az angyalok az asz-
talt palcaval csapkodtak. B. Terika
nem volt eleg fOrge. ra is utottek az
ujjara. hogy sokaig sajgott. mikozben
szemfOles batyja az osszes kincset egy
gyors mozdulattal kis suszterkotenye-
be seperte. A szentestet megel6z6 ki-
lenc napon asszonyok jartak imad-
kozni. a ..Herber~sucherinnen Ez

abrazolta aldott allapotban. es Szent
J6zsefet. A kepet egy budaorsi fest6
atfestette olaJjal. de az kes6bb leko-
poll r6la. es a kep sajnos mar nincs
me~.

Sok csaladnal adventben a bibliaol-
vasas mindennapos szokas volt. A
helybeli mezeskalacsos portekait (csil-
la~. mikulas. karacsonyfa-figurakJ min-
den boltban meg lehetett vasarolni.
Sutodeje es uzlete a f6 utcan allt. mar
lebontottak. A gyerekek ugy kepzel-
tek. hogy Jezuska az egb61letran szall
Ie. majd az erd6be megy karacsonyfa-
ert. Ajandekkal megrakott kocsijat
csacsi huzza. Hogy az allat nyugodtan
es sokaig alljon a haz el6tt. szenat
kotottek a raTa es az ablakra is. A
szentestet szigoru bojti nap el6zte
me~. Ahany haz. annyi szokas -mond-
hatjuk -.es ez igaz az e napon reltalalt
vacsorara is. Tehet6sebb hazaknal is
keszitettek paprikas krumplit. makos
tesztat vagy borlevest. halat. retest. de
mindenkeppen hIlS nelkuli menut. A
haziasszony egy tanyerba almat-di6t
keszitett. Az almat a gazdanak kellett
szetvagni. hogy a magja meg ne serul-
jon. mert betegseget. bajt jelent. Az
almaszeletekb6l mindenki evett. hogy
jov6re ujb6l egyutt legyenek. Betegse-
get. halalt j6solnak annak is. akinek
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rossz di6 jutott. Mielott az ejfeli misert'
indultak. a gazda az istal16ba menl.
..Der Heiland is .~eboren" -mondta. t-s
tobb abrakot teU az allatok ele. mint
altalaban. Ugy veltek. ho,lZ'" az cillatok
az ejfeli mise alau megsz61alnak, .:s
akkor ne legyen okuk panaszra. Illl
koran senki sem ment ejfeli mist-re,
mert azt tartottak. hol!;y o\\'ankor a
holtaknak van misejuk, es ma,gukkal
vinnek a kozejuk levedt t'mberl. .-\
lampak meg e.ijel is e,gtek minden haz-
ban. mert Krisztus szuletesevel meg-
szuletett a vila~ vila~ossa~a is, Ejf~l-
kor a viz borra valik. A hord6kban a
bar dolgozni kezd. ~s amelyik fajlab61
a legtobb szivaro~. abb61 \'arhalo a
kovetkezo evben a le.l!.iobb termes -i,I.(.\'
hittek. A mise ide,jen a pasztorok tiil-
k6lve. ostort patto~tat\'a bt'jar;ak a
falut, Ejfeli mise ulan kocsonyat: disz-
n6hust vagy suit kolbaszt ettt'k a 1t'1!-
t6bb haznal. A felnottek ft'ldiszilt'ttek
a karacsonyfat. A karacson~'fa na,IZ\'-
saga a csalad anya~i helyzetetol fu~-
g6tt. Volt. ahol borokaagat diszitettt'k
fel almaval. aranyozott di6val. c&rnara
fuzott pauogtatott kukoricaval, hazl-
lag keszult szaloncukorral. Az ejfeli
miset koveto reggelen me~erkezett i1
Jezuska.
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